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 TÜRKİYE - KISA SÜRELİ KONAKLAMALARA İLİŞKİN VERGİSEL KONULAR

Aşağıda yer alan bilgiler, Türkiye'de kısa süreli konaklama hizmeti sunarken uymanız gereken
birtakım vergisel yükümlülükler hakkında bilgi edinmeye başlamanıza yardımcı olabilir.

Vergi kuralları karmaşık olabilir, bu nedenle vergisel yükümlülükleriniz hakkında güncel
kalmanız ve vergi uyumluluğunuzu her daim korumanız önemlidir. Nitekim vergilerinizin
zamanında beyan edilmesi ve ödenmesi, ev sahibi olarak sizin sorumluluğunuzdadır.

Türkiye'de kısa süreli konaklama hizmeti sunuyorsanız aşağıdaki vergi türlerini doğru
anladığınızdan ve sizin için uygulama alanı bulan vergileri ödediğinizden emin olmalısınız:

● Gelir vergisi
● Katma değer vergisi

Bu rehberde yer alan bilgilerin kapsamının sınırlı olduğunun ve bu bilgilerin bir hukuki görüş
teşkil etmediğinin altını çizeriz. Yerel vergi yükümlülükleriniz hakkında emin olamadığınız
konular varsa, bu konulara ilişkin olarak yerel resmi kaynaklardan bilgi almanızı veya bir uzmana
danışmanızı tavsiye ediyoruz.

 GELİR VERGİSİ

Türkiye'de gelir elde ediyorsanız, elde ettiğiniz bu gelirin bir bölümünü vergi olarak Türk Vergi
İdaresi'ne ödemeniz gerekebilir. Türkiye'de, kural olarak bir gerçek kişinin geliri bir takvim yılı
(1 Ocak-31 Aralık) içinde elde ettiği kazanç ve iratlar esas alınarak vergilendirilir.

Vergisel açıdan, ikametgâhı Türkiye'de bulunan veya bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı
olarak altı aydan fazla oturan kişiler (geçici ayrılmalar Türkiye'de oturma süresini kesmez)
Türkiye'de yerleşik kabul edilir.

Türkiye'de yerleşik kişiler, dünya çapında elde ettikleri gelir üzerinden Türkiye'de
vergilendirilirken; yurt dışında yerleşik kişiler ise sadece Türkiye'de elde ettikleri gelir üzerinden
Türkiye'de vergilendirilir (mevcut ise ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümleri
saklıdır).

Eğer yurtdışında yerleşik bir kişi olarak Türkiye'deki gayrimenkulünüzü kiraya veriyorsanız, söz
konusu konaklama hizmeti karşılığında elde ettiğiniz gelirin Türkiye'de vergiye tabi olma ihtimali
yüksektir. Aynı şekilde, Türkiye'de yerleşik bir kişi olarak yurt dışındaki bir gayrimenkulünüzü
kiraya veriyorsanız, söz konusu yurtdışı kira geliriniz de Türkiye'de vergiye tabi olabilir. Ancak



genellikle ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları söz konusu gelir üzerinde çifte
vergilendirmenin önlenmesine yönelik birtakım imkânlar tanıyabilmektedir.

Kural olarak, kısa süreli konaklama hizmetlerinden elde edilen gelir, Türkiye'de "ticari kazanç"
olarak değerlendirilir. Bunun yanında, söz konusu gelirin kimi durumlarda "gayrimenkul sermaye
iradı" olarak da değerlendirilmesi mümkündür.

Aşağıda da görebileceğiniz üzere, elde ettiğiniz gelirin türünün tespiti; indirilecek giderler,
istisnalar, KDV yükümlülüğü ve muhasebe kayıtlarının tutulması gibi birçok konuda farklı
vergisel sonuçlara yol açabilecektir. Bu nedenle elde ettiğiniz gelirin türünün belirlenmesi
konusunda bir vergi danışmanına başvurmanızı tavsiye ederiz.

Ayrıca, ilgili gelir türünden bağımsız olarak, kısa süreli konaklama hizmetlerine ilişkin tüm
ödemelerin banka veya benzeri kurumlar aracılığıyla yapılması ve bu kurumların söz konusu
ödemeleri belgelendirmesi zorunludur (bu gereklilik için herhangi bir parasal sınır
bulunmamaktadır).

 1. TİCARİ KAZANÇ

Ticari veya sınai herhangi bir faaliyetten elde edilen kazançlar ticari kazanç olarak değerlendirilir.
Her ne kadar Türk vergi mevzuatında ticari faaliyet kavramı örneklerle açıklansa da, ilgili
mevzuatta ticari faaliyet kavramına ilişkin belirleyici bir tanım yapılmamıştır.

Bu nedenle, gelir getirici her bir faaliyet, ticari faaliyet olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği
bakımından ayrıca ele alınmalıdır. Ticari faaliyetin en temel göstergesi ise, bu faaliyete ilişkin
olarak sermaye ve emeğe dayanan ve devamlılık arz eden bir organizasyonun kurulmuş
olmasıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, resmi internet sitesinde yayımladığı özelgelerinde, kısa süreli
konaklama hizmetlerinin hangi gelir türüne ilişkin olduğunu özel olarak ele almıştır. Buna göre
kısa süreli konaklama hizmetleri, aşağıdaki şartların varlığı halinde devamlılık arz eden bir ticari
organizasyon teşkil edecektir:

Kısa süreli konaklama hizmetlerinin amacının gayrimenkulün uzun süreli olarak
kiralanmasından elde edilecek gelirden daha fazla gelir elde edilmesi olması,

Gayrimenkulün, günlük veya haftalık olarak, süreklilik arz eden bir şekilde farklı kişilerin
kullanımına hazır halde bulundurulması, ve

Kalacak kişilere konutun teslimi ve kalma sürelerinin sonunda konutun teslim alınması ve
yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi gibi hususların ilgili kişilerce organize edilmesi.

https://www.gib.gov.tr/


Kısa süreli konaklama hizmetleri için personel istihdam etmeniz halinde (örneğin düzenli
temizlik işleri), personelin ücretine ilişkin gelir vergisi stopajı ve sosyal güvenlik
yükümlülüklerini de yerine getirmeniz gerekebilir.

Ayrıca Türkiye'deki ilgili faturalama ve belgeleme yükümlülükleriniz hakkında da bir vergi
danışmana başvurmanızı tavsiye ederiz

 Gelir Vergisi Oranları

Kural olarak, gerçek kişiler tarafından kısa süreli konaklama hizmetlerinden elde edilen gelir
aşağıdaki vergi dilimlerine göre artan oranlı olarak Türkiye'de gelir vergisine tabidir. Aşağıdaki
tabloda yer alan bilgiler 2021 yılında elde edilen gelirler için geçerli olup, söz konusu vergi
dilimleri her yıl güncellenmektedir.

Gelir Oran

0 TL ile 24.000 TL arası %15

24.000 TL ile 53.000 TL arası %20

53.000 TL ile 130.000 TL arası %27

130.000 TL ile 650.000 TL arası %35

650.000 TL sonrası %40

 İndirilebilecek Giderler

Gayrimenkulün kiralanmasıyla doğrudan ilgili giderlerinizi gelir vergisi matrahınızdan
indirebilirsiniz. İndirilebilecek giderler aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şu şekildedir:

● ısıtma, su ve elektrik kullanımı (yalnızca misafirlerin kullanımı için),
● Airbnb hizmet bedeli,
● temizlik (yalnızca misafirler için),
● bakım ve onarım masrafları,
● amortisman giderleri,
● gayrimenkulün satın alınması için alınan kredilere ilişkin faiz maliyetleri,
● sigorta primleri.



 Vergi Beyannamelerinin Sunulması

Gerçek kişilerin, kısa süreli konaklama faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlere ilişkin gelir vergisi,
yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir. Yıllık gelir vergisi beyannamenizi, internet vergi
dairesi sistemi, https://ivd.gib.gov.tr, aracılığıyla çevrimiçi olarak sunabilirsiniz.

Gelir vergisi beyannamenizin hazırlanması ve sunulmasıyla ilgili olarak bir mali müşavirden
destek alabilirsiniz.

 Vergi Beyannamelerinin Beyan ve Son Ödeme Tarihleri

Mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamesini ilgili gelirlerin elde edildiği yılı takip eden yılın
Mart ayının başından itibaren Mart ayının son gününe kadar beyan etmelidir. Buradan hareketle,
mükelleflerin 2021 yılı için yıllık gelir vergisi beyannamesini en geç 31 Mart 2022 tarihine kadar
sunması gerekmektedir.

Yıllık gelir vergisi, gelirin elde edildiği yılı takip eden yılın Mart ayı sonu ve Temmuz ayı sonuna
kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilir (örneğin, 2021 yılı gelir vergisinin 31 Mart 2022 (1.
taksit) ve 31 Temmuz 2022 (2. taksit) tarihine kadar ödenmesi gerekir). Gelir verginizi resmi
online portal üzerinden, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın anlaşmalı bankaları aracılığıyla banka
havalesi yaparak veya Türkiye'deki herhangi bir vergi dairesini ziyaret ederek ödeyebilirsiniz.

 KDV Yükümlülüğü

Kural olarak, Türkiye'de ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan mal ve
hizmet teslimleri KDV'ye tabidir.

Nerede mukim olursanız olun, Türkiye'deki kısa süreli konaklama hizmeti sunulması işinizle
ilgili ticari kazancınız için vergi dairesine kaydınız bulunuyorsa, elde ettiğiniz konaklama bedeli
için %18 KDV hesaplanmanız ve bu KDV tutarını Türk Vergi İdaresi'ne ödemeniz
gerekmektedir. Konaklama hizmetini Airbnb sağlamadığından, konaklama bedeli üzerinden
hesaplanacak KDV'ye ilişkin sorumluluk ev sahibine aittir.

Aylık KDV beyannamesinin, ilgili vergilendirme dönemini izleyen ayın 26'ncı gününe kadar
sunulması gerekmektedir (örneğin 2021/Ocak KDV beyannamesi 26 Şubat 2021'e kadar
sunulmalıdır). İlgili KDV ödemesi beyanname verme süresi içinde yapılmalıdır.

KDV beyannamelerinizi internet vergi dairesi sistemi üzerinden çevrimiçi olarak
https://ivd.gib.gov.tr adresinden sunabilirsiniz. KDV beyannamelerinin hazırlanması ve
sunulmasıyla ilgili olarak bir mali müşavirden yardım alabilirsiniz.

Yurt dışında kısa süreli konaklama hizmeti sağlayan bir Türk vatandaşıysanız, KDV
yükümlülüklerinize ilişkin yerel bir vergi danışmanından bilgi almanızı öneririz.

https://ivd.gib.gov.tr
https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7
https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7
https://ivd.gib.gov.tr


 2. BASİT USULE TABİ TİCARİ KAZANÇ

2021 yılı için brüt ticari kazancınız 76.000 TL'nin altındaysa, belirli koşullar altında basit usule
tabi ticari kazanç esaslarından yararlanabilirsiniz.

Bu durumda gelir vergisi, KDV, stopaj ve geçici vergi istisnalarından ve bazı kayıt tutma
kolaylıklarından faydalanabilirsiniz (gelir vergisi istisnası sadece 2021 yılından itibaren elde
edilen gelirler için geçerlidir).

 3. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI

Ticari bir organizasyon sayılabilecek şekilde sürekli olarak kısa süreli konaklama hizmeti
sağlamıyorsanız, bu tür kısa süreli konaklamalardan elde ettiğiniz kira geliriniz gayrimenkul
sermaye iradı olarak kabul edilebilir.

 Gelir Vergisi Oranları

Kural olarak, gayrimenkul sermaye iradı kapsamındaki kira geliriniz aşağıdaki vergi dilimlerine
göre artan oranlı olarak Türkiye'de gelir vergisine tabidir. Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler
2021 yılında elde edilen gelirler için geçerli olup, söz konusu vergi dilimleri her yıl
güncellenmektedir.

Gelir Oran

0 TL ile 24.000 TL arası %15

24.000 TL ile 53.000 TL arası %20

53.000 TL ile 130.000 TL arası %27

130.000 TL ile 650.000 TL arası %35

650.000 TL sonrası %40

 İndirilebilecek Giderler

Gayrimenkulün kiralanmasıyla doğrudan ilgili giderlerinizi gelir vergisi matrahınızdan
indirebilirsiniz. Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere indirebilecek giderler şu şekildedir:

● ısıtma, su ve elektrik kullanımı (yalnızca misafirlerin kullanımı için),
● temizlik (yalnızca misafirler için),
● bakım ve onarım masrafları,
● gayrimenkulün satın alınması için alınan kredilere ilişkin faiz maliyetleri,



● sigorta primleri.

Alternatif olarak, kira gelirleri için mümkün olan götürü gider uygulamasını da tercih
edebilirsiniz.

 Vergi Beyannamelerinin Sunulması

Kısa süreli konaklamalardan elde edilen kira geliri, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan
edilmelidir. Yıllık gelir vergisi beyannamesini internet vergi dairesi sistemi üzerinden çevrimiçi
olarak "https://ivd.gib.gov.tr" adresinden beyan edebilirsiniz.

Sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı, değer artış kazancı ve/veya arızi kazanç elde edenler
(bir başka deyişle, ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde etmeyen kişiler) yıllık gelir vergisi
beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Hazır Beyan Sistemi üzerinden de verebilirler. Bu
sistem, önceden hazırlanmış beyannamenin ilgili mükellefçe kontrol edilmesi, istenilen
değişikliklerin yapılması ve onaylanmasından sonra beyan edilmesi imkânını sağlar.

 Vergi Beyannamelerinin Beyan ve Son Ödeme Tarihleri

 Mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamesini ilgili gelirlerin elde edildiği yılı takip eden yılın
Mart ayının başından itibaren Mart ayının son gününe kadar beyan etmelidir. Buradan hareketle,
mükelleflerin 2021 yılı için yıllık gelir vergisi beyannamesini en geç 31 Mart 2022 tarihine kadar
sunması gerekmektedir.

 Yıllık gelir vergisi, gelirin elde edildiği yılı takip eden yılın Mart ayı sonu ve Temmuz ayı sonuna
kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilir (örneğin, 2021 yılı gelir vergisinin 31 Mart 2022 (1.
taksit) ve 31 Temmuz 2022 (2. taksit) tarihine kadar ödenmesi gerekir). Gelir verginizi resmi
online portal üzerinden, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın anlaşmalı bankaları aracılığıyla banka
havalesi yaparak veya Türkiye'deki herhangi bir vergi dairesini ziyaret ederek ödeyebilirsiniz.

İstisnalar

Yıllık kira geliriniz 2021 yılı için 7.000 TL'nin altında ise bu geliriniz için gelir vergisi
beyannamesi vermenize veya gelir vergisi ödemenize gerek yoktur. Kira gelirinizin bu tutarı
aşması durumunda, aşan tutarlar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmelidir ve gelir
vergisine tabiidir.

Bazı durumlarda bu istisna için gereken şartları taşımıyor olabilirsiniz. Örneğin, ücret,
gayrimenkul ve menkul sermaye iradı, değer artış kazancı ve/veya arızi kazancınızın toplamı
2021 yılı için 190.000 TL'yi aşıyorsa veya hâlihazırda ticari veya serbest meslek kazancınız için
yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekiyorsa, bu istisnadan faydalanamazsınız.

KDV Yükümlülüğü Yoktur

https://ivd.gib.gov.tr
https://hazirbeyan.gib.gov.tr/#/


Gayrimenkul sermaye iradı kapsamındaki kira gelirleri için, konaklama bedeli üzerinden KDV
hesaplanmaz.

 TÜRK VERGİ İDARESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Vergi ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti için Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı bir çağrı
merkezi olan Vergi İletişim Merkezi (444 0 189-VİMER) ile iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca vergiye ilişkin daha özellikli sorularınız için de kayıtlı olduğunuz vergi dairesiyle
doğrudan iletişime geçebilirsiniz.


